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Svar við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands um endurgreiðslu 

skólamáltíða 

Á fundi borgarráðs, 10. febrúar 2022, lagði áheyrnarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands fram 
svohljóðandi fyrirspurn sem var vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs: 

Fá foreldrar einhverja endurgreiðslu á máltíðum í grunnskólum ef börn þeirra eru lítið í 
skólanum, t.d. vegna afleiðinga covid eða annara ástæðna sem valda fjarveru? 

Svar: 

Ef börn eru heima vegna þess að þau eru í fyrirskipaðri sóttkví eða einangrun vegna Covid 
geta foreldrar fengið niðurfellingu gjalds það tímabil sem sóttkví eða einangrun varir með því 
að skila inn til skrifstofu skólans vottorði barnsins um sóttkví eða einangrun úr Heilsuveru þegar 
sóttkví eða einangrun er lokið. Er þá skráð, í Völu upplýsingakerfi skólamáltíða, niðurfelling 
gjalds þá daga sem fram koma á vottorðinu og kemur leiðrétting fram sem lækkun á næsta 
reikningi sem gefinn er út eftir að vottorði er skilað inn.  
 
Gjöld vegna áskriftar skólamáltíða eru að öðru leyti alla jafna ekki felld niður. En hafa ber í 
huga að yfirgnæfandi meirihluti allra gjalda, nánar tiltekið 94% eru greidd á tilsettum tíma. 

Greiðendur sem eru í bágri fjárhagsstöðu og eru í vanskilum vegna gjalda er varða þjónustu 
við börn (skólamáltíðir þar á meðal) geta óskað eftir aðstoð samkvæmt verklagi velferðarsviðs  
og skóla- og frístundasviðs. Þegar pantaður er tími hjá félagsráðgjafa vegna skuldavanda við 
skóla- og frístundasvið er send tilkynning um þá tímapöntun til innheimtustjóra skóla- og 
frístundasviðs, skjól verklags er þá virkjað og uppsagnir afturkallaðar (á ekki við um 
skólamáltíðir því þeirri þjónustu er aldrei sagt upp). Með aðstoð félagsráðgjafa er byrjað á að 
sækja um fjárhagsaðstoð á þjónustumiðstöð til að greiða skuldina. Sé þeirri umsókn hafnað 
þá þarf að áfrýja þeirri höfnun til velferðarráðs. Sé áfrýjun einnig hafnað þá geta þeir sem ekki 
teljast hafa greiðslugetu skv. viðmiðum verklagsins sótt um að skuld verði afskrifuð. Til þess 
er útbúin greinargerð um félagslegar og fjárhagslegar aðstæður skuldara og hún lögð fyrir 
afskriftarnefnd Reykjavíkur sem fundar tvisvar á ári. 

 

 

 

 

 


